
Derfor er RUS i gang at undersøge tendenserne i de præ-
hospitale udbud. Målet er at skabe en indsigt i processerne 
omkring udbuddene, så det bliver muligt at påvirke, hvilken 
retning udbuddene går, og dermed opnå indflydelse på 
udbuddenes konsekvenser for reddernes arbejdsliv.

Undersøgelsen munder ud i en rapport, som er klar i løbet 
af august måned 2021. Dermed vil der være mulighed for at 
bruge resultaterne i det forestående kommunal- og regions-
valg. På den lidt længere bane er rapporten tænkt som en 
vidensbase, der med konkrete anvisninger til hvordan man 
kan påvirke processen frem mod kommende udbudsrunder, 
skal danne grundlag for arbejdet med at sikre redderne 
bedst mulige arbejdsvilkår fremover.  

Rapportens fokus er ambulancedriften og den liggende 
sygetransport. A-, B-, C- og D-kørslerne, som forandrer ka-
rakter i de kommende år.

fem perspektiver 
Vi forsøger at se udbuddet fra fem forskellige vinkler: 

(1) Først og fremmest fra reddernes perspektiv. Derfor har 
vi brug for, at I deltager i fokusgrupperne. Det kan du 
læse mere om til højre for denne artikel. 

Feltet for ambulancedrift og liggende sygetransport har 
flere aktører. Vi har i RUS identificeret fire andre perspekti-
ver, som har betydning for udbudsprocessen.  
Det drejer sig om: 

(2) De folkevalgte politikere i regionsrådene. I den sidste 
ende er det politikerne, der tager beslutningen om for 
eksempel at hjemtage. Derfor er det ret vigtigt, at vi for-
står hvordan ambulancedrift og liggende sygetransport 
ser ud, når man er folkevalgt. 

(3) I det daglige er det embedsværket – ledet af de præ-
hospitale direktører, som tager en del af de afgørende 
beslutninger og samtidig har den konkrete indsigt i, 
hvordan ambulancedriften vil udvikle sig. 

(4) De private operatører, for eksempel Falck og Premed, er 
reddernes arbejdsgivere, der får opgaven, hvis ikke man 
vælger at hjemtage ambulancedriften. 

(5) Endelig er der det faglige system – afdelinger, som 
håndhæver overenskomsterne på vegne af redderne, og 
som igennem forhandling har mulighed for at påvirke 
løn- og arbejdsvilkår. 

En af de bedste metoder til at beskrive, hvordan redderne 
oplever og bliver påvirket af situationen, er igennem fokus-
grupper. Derfor har vi brug for, at ambulance- og ST-reddere 
fra hele landet melder sig til at bruge halvanden time på 
at tale om deres arbejdsliv og tanker i forbindelse med de 
præhospitale udbud. Læs mere på næste side.

Udbuds betydning for
reddernes arbejdsliv
Med jævne mellemrum rammer udbudsrunder det præhospitale område. ambulance- 
driften og den liggende sygetransport sendes i udbud cirka hvert sjette år. Så er  
det pludselig begreber som kontrolberegning, hjemtagning, lov om virksomheds- 
overdragelse, beredskabsmodel og fremskudte baser, der fylder i hverdagen.  
en generel usikkerhed om hvad der vil ske, kan give ondt i maven. for nogle begyn-
der mavepinen flere år før et udbud er gennemført. det er ikke en optimal situation, 
når ens arbejdsopgave er at skabe sikkerhed for andre i akutte situationer.  

(A
rk

iv
fo

to
 f

ra
 ø

ve
ls

e)

18 ∙ Redderen › 44. årgang

Reddernes Udviklingssekretariat

Kontakt: 

Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk  
seniorkonsulent

nina.ludvigsen@3f.dk
mobil 88 92 03 22

Det handler om dine muligheder og din fremtid, når Red-
dernes Udviklingssekretariat i tre fokusgrupper undersøger 
udbuddenes betydning for reddernes arbejdsmiljø. 

Udbud er blevet en tilbagevendende begivenhed, som 
stresser en del reddere, når deres job med års mellemrum 
bliver sendt i udbud. Hver gang risikerer man at skulle søge 
sit job igen hos en ny leverandør eller i regionen. 

RUS forsøger at afdække og undersøge konsekvenserne 
af de præhospitale udbud. Formålet er at blive i stand til 
at påvirke processen, så følgevirkningerne for den enkelte 
redder bliver mindre. Derfor har vi brug for reddere, der 
vil bruge halvanden time på at deltage i et fokusgruppein-
terview. For ulejligheden giver vi frokost, du får kørepenge 
til at dække transporten, hvis du er medlem af 3F, og et 
gavekort på 200 kr. 

Deltag i en  
fokusgruppe

tre fysiske møder for ambulancereddere:
Det er muligt at deltage i en af de tre fysiske fokusgrupper i 
enten Aalborg, Kolding eller Næstved:  

• Mandag den 31. maj 2021 fra 11:00 – 13:00:  

Hos 3F Kolding, Galgebjergvej 4, 6000 Kolding

• Onsdag den 2. juni 2021 fra 11:00 – 13:00:  

Hos 3F Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg  

(sted ikke endeligt afklaret)

• Torsdag den 3. juni 2021 fra 10:00 – 12:00:  

Hos 3F Sydsjælland, Holsted Park 29, 4700 Næstved

Negativ coronatest, der er mindre end 72 timer gammel,  
eller bevis på vaccination er en forudsætning for at deltage  
i de fysiske fokusgrupper.

onlinemøde for St-reddere:
Udover de tre fysiske møder, afholder vi også en fokus- 
gruppe med fokus på ST via Teams – online. Det bliver 
onsdag den 26. maj 2021 kl. 19-21. (kan evt. flyttes til om 
formiddagen). Deltagerne i onlinemødet får et gavekort  
på 200 kr. tilsendt.

Meld dig til ved at sende en mail til enten Morten eller Nina:

Morten Hansen Nina Bach Ludvigsen 
Mobil 2448 0023 Telefon 8892 0322
Email morten.hansen@3f.dk Email nina.ludvigsen@3f.dk
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